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cartref

Sut rydych chi’n talu  
am gartref

Ychydig iawn o bobl mewn bywyd sy’n 
gallu talu am eiddo ar ei ben. Bydd angen 
i’r mwyafrif helaeth fenthyca arian i brynu 
eiddo. Gelwir yr arian rydych chi’n ei 
fenthyca i brynu eiddo yn forgais, sy’n fath o 
fenthyciad yn benodol ar gyfer prynu eiddo. 
Mae’n wahanol i fathau eraill o fenthyciadau 
oherwydd bod y swm rydych chi’n ei 
fenthyca yn fwy ac yn cael ei fenthyca  
dros gyfnod hirach. 

Mae morgeisi ar gael gan fanciau, 
cymdeithasau adeiladu a rhai benthycwyr 
arbenigol. Pan fydd rhywun eisiau prynu 
cartref, gallant drefnu apwyntiad gyda 
benthyciwr i siarad ag ymgynghorydd 
morgais. Os na fyddwch yn ad-dalu’r 
benthyciwr bob mis, gallant adfeddiannu’ch 
cartref a’i werthu i gael yr arian yn ôl.

Ni fydd llawer o bobl ifanc mewn sefyllfa i  
brynu eiddo pan fyddant yn gadael cartref  
am y tro cyntaf.

Fodd bynnag, gallai fod o ddefnydd dysgu 
ychydig am sut mae’r broses yn gweithio.

£
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O BLAID AC YN ERBYN 

O blaid: 

• Rydych yn buddsoddi mewn ased (talu am rywbeth i fod yn berchen arno yn hytrach na 
thalu rhent i rywun arall).

• Gall perchentyaeth mewn rhai ffyrdd roi mwy o ddiogelwch i chi na rhentu. Cyn belled 
â’ch bod yn gallu talu eich morgais, nid oes unrhyw fygythiad o gael eich troi allan. 
Mae rhesymau landlordiaid dros droi tenantiaid allan yn amrywiol, a gallant fod yn 
gysylltiedig â’u hamgylchiadau personol eu hunain - efallai na fyddant yn gallu fforddio’r 
morgais ar yr eiddo mwyach neu efallai y byddant angen symud i’r eiddo eu hunain  
neu ei werthu.

• Rhyddid i ddewis sut mae’r eiddo’n edrych. Gallwch ei addurno fel y dymunwch ac 
os gallwch fforddio gwneud hynny, gwneud newidiadau fel ceginau ac ystafelloedd 
ymolchi newydd neu newidiadau i’r ardd. Gallwch hefyd, yn amodol ar fforddiadwyedd 
ac ennill caniatâd cynllunio priodol, o bosibl wneud newidiadau mawr i’r eiddo megis 
adeiladu estyniad i wneud yr eiddo’n fwy neu ychwanegu ystafell wydr neu gyntedd.

Yn erbyn: 

• Gall prynu cartref fod yn straen mawr ac yn broses hir

• Mae’n ddrud. Rydych angen swm mawr o arian fel blaendal, ond byddwch hefyd angen 
arian i dalu am bethau fel ffioedd cyfreithwyr ac Arolygon.

• Ar ôl i chi brynu tŷ, rydych chi wedi ymrwymo i ad-dalu’r morgais bob mis oni bai eich 
bod chi’n gwerthu’r eiddo. Mae morgeisi fel arfer am gyfnodau o 25-30 mlynedd,  
felly mae’n ymrwymiad hir iawn. Mae eich amgylchiadau yn debygol o newid cryn  
dipyn yn ystod yr amser hwnnw!

• Rydych chi’n gyfrifol am yr holl atgyweiriadau a chynnal a chadw ar yr eiddo,  
boed yn fawr neu’n fach. Os ydych yn rhentu, y landlord fel arfer sy’n gyfrifol am  
wneud atgyweiriadau.

• Mae gennych y gost ychwanegol o dalu i yswirio’r adeilad. Os ydych chi’n rhentu,  
fe’ch cynghorir i yswirio’ch nwyddau eich hun, ond rhaid i berchnogion yswirio’r 
adeiladau eu hunain.

• Gall symud fod yn anoddach. Os ydych chi eisiau symud pan fyddwch chi’n rhentu,  
dim ond ychydig wythnosau o rybudd ysgrifenedig y mae angen i chi ei roi i’ch landlord. 
Fel arfer, mae’n llawer haws ac yn gyflymach symud os ydych chi’n rhentu.

• Weithiau, mae gwerthoedd eiddo yn cwympo yn hytrach na chynyddu. Yn yr amseroedd 
hyn, gall pobl gael eu dal yn gaeth yn talu morgeisi mawr ar eiddo sy’n werth llai na’r hyn 
y gwnaethon nhw dalu amdano. Gelwir hyn yn Ecwiti Negyddol. 

Un o’r pethau cyntaf i’w hystyried wrth feddwl am brynu cartref yw beth yw manteision 
ac anfanteision prynu o’i gymharu â rhentu neu fyw gartref gyda’ch rhieni neu’ch 
gwarcheidwaid.
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Gweithio allan yr hyn y 
gallwch ei fforddio

Cyn i chi fynd at fenthyciwr ynglŷn â 
morgais, mae’n syniad da meddwl am yr  
hyn y gallwch yn realistig ei fforddio.

Os oes gennych gynilion, nid oes
 angen i chi fenthyg cymaint o arian a  
bydd eich ad-daliadau misol morgais yn is.  
Fel arfer rydych angen blaendal o 10%  
o werth y tŷ.

Er enghraifft, gadewch i ni dybio eich bod 
yn prynu tŷ gwerth £100,000.

I gael blaendal o 10%, bydd angen i chi gael 
£10,000 ac yna bydd angen i chi fenthyg y 
gweddill sef £90,000.

Ar gyfer blaendal o 20%, bydd angen i chi 
fod wedi cynilo £20,000 ac yna bydd angen  
i chi fenthyg yr £80,000 sy’n weddill.

Po fwyaf yw’r blaendal sydd gennych, y lleiaf 
y bydd angen i chi ei fenthyg a’r lleiaf y bydd 
rhaid i chi ei ad-dalu bob mis. Hefyd, os oes 
gennych flaendal mwy, efallai y gallwch gael 
bargen morgais fwy ffafriol, sy’n golygu bod 
cost benthyca yn rhatach i chi.
  
Cofiwch, ar ben y blaendal, bydd angen i chi 
fod wedi cynilo arian i dalu am gostau eraill 
sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ, fel ffioedd 
cyfreithwyr a chwiliadau. 

Eich Incwm a’ch 
Fforddiadwyedd

Ceisiwch ddarganfod beth fydd eich incwm. 
Bydd hyn yn eich helpu i fesur yr hyn y 
gallwch ei fforddio. Mae rhywfaint o offer 
ar-lein defnyddiol a all helpu i gyfrifo incwm 
net…. sef swm y mae pobl yn ei gael i ‘fynd 
adref’ o’u cyflog, ar ôl didyniadau fel treth 
ac Yswiriant Gwladol.

Mathau o forgais

Y ddau brif fath o forgais yw ‘ad-dalu’ a ‘llog 
yn unig’.

Morgeisi ad-dalu yw’r math mwyaf 
cyffredin, symlaf, lleiaf peryglus oherwydd 
eich bod yn talu rhan o’r swm gwirioneddol 
a fenthycwyd yn ogystal â rhywfaint o’r 
llog. Mae’r mwyafrif o fenthycwyr yn cynnig 
morgeisi ad-dalu.

I gael mwy o wybodaeth am log yn unig  
a mathau eraill o forgais ewch i:

https://www.moneyadviceservice.org.uk/
en/categories/homes-and-mortgages

Mae hefyd yn werth edrych ar rai 
cyfrifianellau morgeisi ar-lein i weithio 
allan beth fydd morgais yn ei gostio’n 
realistig i chi. Mae gan Money Saving Expert 
enghraifft dda, ond mae yna hefyd rai eraill.

Mae rhai morgeisi yn caniatáu i chi or-dalu. 
Os gallwch chi fforddio gwneud hynny a bod 
eich telerau morgais yn caniatáu,  
mae’n werth ystyried gwneud taliadau 
drosodd i glirio’ch dyled yn gyflymach.  
Gellir gwneud gor-daliadau trwy dalu 
ychydig yn fwy oddi ar eich morgais bob 
mis, neu drwy daliadau cyfandaliad.  
Gall y gyfrifiannell Money Saving Expert  
ar-lein eich helpu i gyfrifo manteision  
gor-daliadau.

Cyfraddau llog morgais.

Mae Morgeisi Cyfradd Sefydlog yn golygu 
bod y gyfradd llog yn cael ei phennu am 
gyfnod o amser pan fyddwch chi’n cytuno 
i delerau’r morgais. Y fantais yw eich bod 
chi’n gwybod yn union faint rydych chi’n ei 
dalu bob mis.

Mae Cyfradd Llog Amrywiol yn newid yn 
unol â’r Gyfradd Llog Sylfaenol Genedlaethol 
a bennir gan Fanc Lloegr yn ôl perfformiad 
yr economi. Y fantais yw pan fydd y Gyfradd 
Llog Sylfaenol yn isel, mae eich ad-daliadau 
yn cael eu lleihau yn unol â hynny.  
Fodd bynnag, pan, os a phryd y bydd 
Cyfraddau Llog yn Codi, bydd yn rhaid i  
chi dalu mwy.

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/homes-and-mortgages
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/homes-and-mortgages
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Costau eraill

Treth y cyngor

Mae’r swm i’w dalu yn dibynnu ar ble rydych 
chi’n byw a gwerth y tŷ

Yswiriant

Rhaid i berchennog eiddo yswirio’r adeilad. 
Mae cost yswiriant yn dibynnu ar faint, 
math, adeiladwaith a lleoliad yr eiddo. 
Dylai’r yswiriant eich helpu i dalu’r costau os 
yw’ch eiddo’n cael ei ddifrodi gan bethau fel 
tân neu lifogydd.  

Dŵr, nwy a thrydan

Yw biliau cyfleustodau. Po fwyaf a hynaf yw 
eich cartref, yna fel arfer y mwyaf y bydd 
yn ei gostio mewn biliau cyfleustodau. 
Peidiwch ag anghofio y gallech fod eisiau 
llinell ffôn a band eang hefyd.

Atgyweirio a Chynnal a Chadw

Gall y rhain amrywio’n sylweddol o ran cost 
ac weithiau gallant eich synnu. 

Trwydded Deledu

Os oes gennych deledu neu eich bod yn 
gwylio rhai sianeli ffrydio, rhaid i chi dalu 
am drwydded deledu. Gellir talu amdani  
bob mis neu mewn cyfandaliad blynyddol. 

Peidiwch ag anghofio, byddwch hefyd 
angen arian bob mis ar gyfer pethau fel:

• Cludiant 
• Bwyd 
• Dillad 
• Cymdeithasu 
• Chwaraeon 
• Gwyliau 
• Anifeiliaid anwes 

Incwm ychwanegol

os oes gennych ystafell sbâr, efallai y 
gallwch ei gosod er mwyn cael rhywfaint o 
incwm ychwanegol. Er y gall y math hwn o 
incwm ychwanegol fod yn ddefnyddiol iawn, 
ni ddylech fod yn rhy ddibynnol arno.  
Efallai y bydd adegau pan na fyddwch yn 
gallu dod o hyd i letywr ac y bydd yr ystafell 
yn wag. 

Byddwch yn ofalus os dewiswch adael i 
rywun symud i mewn i’ch cartref. 
Gwnewch yn siŵr ei fod naill ai’n rhywun 
rydych chi’n ei adnabod, neu eich bod yn 
gallu cael geirda sy’n tystio i gymeriad da. 

Cael morgais

Ar ôl i chi wneud eich ymchwil a’ch bod wedi 
penderfynu y gallwch fforddio prynu tŷ, 
gallwch fynd at fenthyciwr morgeisi i gael 
‘cytundeb mewn egwyddor’.  
Bydd y benthyciwr morgais yn penderfynu a 
ydych chi’n gymwys i gael morgais a bydd yn 
edrych ar eich enillion a’ch blaendal i weld 
faint maen nhw’n barod i’w fenthyca.  
Ar ôl i chi gael y cytundeb hwn mewn 
egwyddor, gallwch chi ddechrau chwilio  
am eiddo.

Fel rheol, bydd benthycwyr morgeisi  
yn benthyca dair i bedair gwaith eich  
cyflog e.e.

Felly os ydych chi’n ennill £25,000  
y flwyddyn gallwch fenthyg  
£75,000- £100,000.

Os ydych chi’n prynu ar y cyd â rhywun arall, 
fel rheol gallwch fenthyca rhwng dwy a 
hanner a thair gwaith a hanner  
eich cyflogau cyfun.

Er enghraifft, os yw Person A yn ennill 
£25,000 y flwyddyn a Pherson B yn ennill 
£15,000, yna rydych chi’n ennill cyfanswm 
cyfun o £40,000 y flwyddyn. Y swm y gellir 
ei fenthyg yw £100,000-140,000.

Os oes gennych gyfrif gydag un banc,  
nid yw hyn yn eich atal rhag gwneud cais 
am forgais gyda banc arall. Fodd bynnag, 
efallai y bydd gan rai banciau fargeinion 
arbennig ar gyfer pobl sydd eisoes â chyfrif 
gyda nhw. Mae’n werth edrych o gwmpas 
am y bargeinion gorau. Gallwch hefyd fynd 
at frocer morgeisi neu asiant a all edrych  
ar y farchnad gyfan a’ch cynghori ar yr  
opsiynau gorau.
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Chwilio am eiddo

Unwaith y byddwch yn gwybod faint y 
gallwch chi ei fforddio, gallwch ddechrau 
chwilio am eiddo o fewn eich cyllideb.

Mae’r rhan fwyaf o werthwyr tai bellach yn 
hysbysebu ar-lein neu gallwch fynd i siop 
y stryd fawr. Mae marchnadoedd ar-lein 
hefyd lle mae rhywfaint o’r eiddo’n cael 
eu gwerthu gan werthwyr tai a rhai gan 
unigolion preifat. Gall adeiladwyr tai lleol 
hefyd fod yn ffordd o ddod o hyd i gartref. 
Gellir dod o hyd i hysbysebion eiddo sydd ar 
werth hefyd mewn papurau lleol.

Gallwch drefnu apwyntiad i weld eiddo. 
Fel rheol, mae gwerthwyr tai yn mynd â 
chi i weld yr eiddo, ond weithiau mae’r 
perchnogion yn hoffi dangos darpar 
brynwyr o gwmpas.
 
Gallwch drefnu apwyntiadau i weld sawl 
eiddo gyda gwahanol werthwyr tai.  
Os dewch o hyd i eiddo yr ydych yn arbennig 
o hoff ohono a’ch bod â diddordeb yn ei 
brynu, yna gallwch ofyn am ail ymweliad. 
Nid oes rheidrwydd arnoch i wneud cynnig 
ar unrhyw eiddo rydych wedi bod yn ei weld.

Gwneud cynnig

Ar ôl i chi benderfynu ar eiddo rydych chi 
eisiau ei brynu, mae angen i chi wneud 
cynnig i’r prynwr. Gwneir hyn fel arfer trwy’r 
gwerthwr tai. Chi sydd i benderfynu faint 
rydych chi am ei gynnig. Nid oes raid i chi 
gynnig y pris gofyn, fe allech chi geisio 
cynnig llai. Y prynwr sydd i benderfynu a yw 
am dderbyn eich cynnig ai peidio.  
Yn aml bydd eiddo braf mewn ardaloedd 
da yn denu llawer o sylw a gallant werthu 
am bris uwch na’r pris gofyn wrth i bobl 
gystadlu i’w prynu. Chi sydd i benderfynu 
beth allwch chi ei fforddio a faint rydych 
chi’n barod i’w dalu. Os gwrthodir eich 
cynnig, cyhyd â’ch bod yn gallu fforddio 
gwneud hynny, gallwch fynd yn ôl a  
chynnig mwy os ydych chi eisiau.

Bydd angen i chi hysbysu’r cwmni morgeisi 
o’ch cynnig. Fel rheol, bydd y benthyciwr 
morgeisi yn cynnal arolwg o’r eiddo cyn 
benthyca’r arian. Nid yw hyn yn fanwl iawn 
felly efallai y byddwch chi’n ystyried talu am 
gynnal arolwg manylach i wirio bod popeth 
mewn trefn dda. Cofiwch y bydd angen  
i chi dalu am gynnal yr arolwg hwn.  
Bydd yr arolwg yn sôn am gyflwr yr eiddo 
a dylai dynnu sylw at unrhyw waith mawr y 
gallai fod angen i chi ei wneud ar yr eiddo. 
Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw beth 
sy’n dod i’r amlwg yn yr arolwg, gallwch 
dynnu allan o’r gwerthiant os ydych  
chi’n dymuno. 

Y broses gyfreithiol

Ar ôl i’ch cynnig gael ei dderbyn, rhaid i chi 
gysylltu â’ch cyfreithiwr i ddweud wrthynt 
am ddechrau’r broses gyfreithiol  
(gelwir hyn yn drawsgludo). Codir tâl am 
hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn 
gallu ei fforddio. Os ydych chi’n anhapus ag 
unrhyw beth sy’n codi yn y trawsgludiad, 
gallwch ddal i dynnu’n ôl o’r gwerthiant,  
ond bydd rhaid i chi dalu am unrhyw 
arolygon neu waith cyfreithiol sydd wedi’i 
wneud eisoes. Os ydych chi’n hapus i symud 
ymlaen, bydd contractau’n cael eu cyfnewid 
a bydd gofyn i chi dalu blaendal ar yr  
adeg hon. 

Ar ôl cyfnewid contractau, cytunir ar 
ddyddiad cwblhau a hwn fydd y dyddiad y 
cewch yr allweddi i’ch cartref newydd.  
Gall gymryd ychydig wythnosau i’w gwblhau, 
ond yna byddwch chi’n dod yn  
berchennog cartref! 



ADDYSGU POBL  
IFANC YNG NGHYMRU 

AM GARTREFEDD A 
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